
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief december 2021 
 

Het kabinet heeft op de persconferentie van 26 november een reeks maatregelen 

aangescherpt om de Coronabesmettingen onder controle te krijgen.  

We zijn blij dat het kabinet besloten heeft dat de scholen open kunnen blijven, wel zijn 

er voor het onderwijs aanvullende en aangescherpte maatregelen.  

De maatregelen blijven in ieder geval drie weken van kracht. 

 

In een extra brief van Robert Everink (directeur-bestuurder van onze stichting), die als 

bijlage bij deze nieuwsbrief wordt meegestuurd, staat de uitwerking van de 

maatregelen. We hebben als school besproken hoe we deze maatregelen passend 

maken aan de omstandigheden op De Martinus.  

Zodra er in de komende week duidelijkheid komt over de sneltesten voor de leerlingen 

informeren we u hierover. 

 
Sinterklaas  

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten. Wij vieren de verjaardag 

van Sint op vrijdag 3 december. De schooltijden voor deze dag zijn voor alle leerlingen 

van 08.30 uur tot 12.00 uur.    

  

De leerlingen uit groep 6 t/m 8 hebben de Sint geholpen met het maken van surprises 

en gedichten. Zij kunnen de gemaakte surprise deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 

uur in hun groep brengen.   

 

De leerlingen krijgen vrijdag iets lekkers, we vragen ze wel zelf drinken mee te nemen 

(dit i.v.m. de maatregelen rondom Corona).  

   

 

Kerst 2021 

We zijn volop bezig met de organisatie van een ‘Corona-proof-Kerstfeest’. Binnenkort 

ontvangt u hierover meer informatie. 

 

 

Benoeming stafleraar coördinatie onderbouw 

We hebben een interne sollicitatieprocedure gehad voor de functie onderbouw- 

coördinator. 

De onderbouwcoördinator is een groepsleerkracht die, naast lesgevende taken en 

groepsverantwoordelijkheden, een specifieke taak vervult in de school. Hij/zij is onder 

verantwoordelijkheid van de schooldirectie belast met de coördinatie van het onderwijs 

en de begeleiding van leerlingen uit de onderbouw (groepen 1, 2 en 3) van de school 

en heeft een adviserende taak richting de directie. 

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat Suzanne Gijsberts, leerkracht van groep 3, 

in deze functie is benoemd. We wensen haar veel succes en plezier in deze taak! 

 

 


